EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L19008502B
08/04/2011

3. Emri i Subjektit

HE & SK 11

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

08/04/2011

6. Kohëzgjatja

Nga: 08/04/2011
Gjirokaster Tepelene TEPELENE Lagjja " Mustafa
Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr.31, shkalla
nr.1, kati përdhe.
1.000.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

1.000,00
Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit,
industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te
tretet. Import - eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj
shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te
bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te
huaj. Punime ndertimi si punime germimi ne toke, ndertime
civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash
civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada,
hekurudha etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve
industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te
ndertimit, etj. rumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i
mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit.
Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me
ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim sipas licencave.
Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit
ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me
ndikim ne mjedis. Ndertime turistike,bujqesore,etj deri ne
nente kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme.
Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim
ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve
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te ndertimit. Ndertime rrugesh e aeroportesh. Ndertime vepra
arti rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime
hidroteknike,etjPerpunim dhe shfrytezim kariere (gurore).
Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te
parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me
instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me
asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim
ujesjellesash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike,
shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike
etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj.
Veprimtari te Agjentit Komisioner. Ne fushen e Projektimit
te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla
ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, importeksport mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane
studime plane rajonale urbanistike, plan rregullus te
pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Konsulence
teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne
fushatpunime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike,
hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve
gjeografike. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte
Ekspertimi
per
Gjykate.
MBIKQYRJE
TE
MIREMBAJTJES OSE MBIKQYRJE TE ZBATIMIT TE
PUNIMEVE TE NDERTIMIT. HARTIM PROJEKT1 DHE
MBIKQYRJE PUNIMESH PER RESATAURIMIN E
OBJEKTEVE QE JANE MONUMENT KULTURE: NP- I
Punime germimi ne toke. NP-2Ndertime civile dhe
industriale. NP~3Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash
civile e industriale, veshje fasada. NP^4Rruge autostrada,
ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhe
me kavo dhe pista aeroportuale. NP-5Punime nentokesore,
ura e vepra arti. NP-6a Diga tecdo lloj madhesie. NP-6b
Diga te vogla (diga me lartesi deri 10 m ose me vellim uji te
grumbulluar deri 1 milion m3 ose gjatesi kurore dige deri
500 ml). NP-6c Tunele hidroteknike. NP-7a Ujesjelles,
kanalizime, vepra kullimi e vaditje. NP-7b Vepra
naftesjelles-gazsjelles-vajsjelles. NP-8Ndertime detare dhe
punime thellimi ne uje. NP-9Punime dhe mbrojtje lumore
sistemime hidraulike dhe bonifikime. NP-lONdertimi i
impianteve per prodhimin e energjise" elektrike. NP- II
Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja
e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise.
NP-12 Punime te inxhinierise se mjedisit. NS-1 Punime per
prishjen e ndertimeve. NS-2Impiante hidro-termosanitare
dhe mirembajtja e tyre. NS-3 Impiante ngritese dhe
transportues (ashensore, shkalle, levizese, transportues). NS4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to,
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami
dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. NS-5 Impiante te
sinjalistikes ndriçuese te trafikut. NS-6 Sinjalistika rrugore jo
ndricuese. NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8a
Ndertime parafabrikat beton arme. NS-8b Struktura metalike
NS-8c Struktura druri. NS-9 Punime strukturore speciale.
NS-l0 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS-11 Punime mbi
shina dhe traversa. NS-12 Impiante teknologjike, termike
dhe te kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe
telekomunikacioni. NS-14 Impiante te brendshme, elektrike,
telefoni, radiotelefoni TV etj. NS-15Pastrimi i ujerave
detare, liqenore dhe lumore. NS-16 Ndertimi i impianteve te
ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. NS- 17 Ndertimi i
impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane.
NS-18 Punime topogjeodezike. NS-19 Sistemet kundra
zhurmes
per
infrastruk-ture".
NS-20
Shpime
gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. NS-21 Impiante
te trajtimit te ujerave te zeza. Kat.l al Plane kombetare
sektoriale. a2 Plane te detajuara per zona te rendesise
kombetare. bl Plane sektoriale ne nivel qarku. b2 Plane
sektoriale ne nivel bashkie. cPlane te detajuara vendore. Kat.
2a
Projektim
arkitekturor
per
objekte
banimiobjekteindustriale-objekte turistike. bl Objekte
sportive te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara. b2 Qendra
tregetare, objekte social kulturore, objekte kulti, objekte
arsimore. Punime per gjelberim, mbareshtim pyjesh, kryerjen
e sherbimit per sperkatjen me herbicide kunder semundjeve
te ndryshme, mbrojtjen e druve frutor nga parazitet dhe
mbrojtja e bimesise me metoda biologjike Objekti vazhdon
ne vendimin e dates 26.06.2020, Nr.Prot.94.
Festim Bregasi
Nga: 07/12/2017

Deri: 07/12/2022

1. Administratori i shoqerise, Z. Festim Bregasi, nuk duhet te
kryeje transferta bankare nepermjet llogarive te shoqerise as
per llogari te te treteve dhe as per llogari te tij. 2. Per
kryerjen e transfertave bankare do te autorizohet nga
shoqeria nje person i trete.
MariglenShehu

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 1.000.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1.000,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Emri Tregtar: HE & SK 11
E-Mail: heskshpk@gmail.com
Telefon: 0695309561

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-534603-04-11

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
17/01/2012

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-654070-01-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depizitimi i Kerkeses dt.17.01.2012 per hapjen e nje adrese
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Lagjja Misto Mame, Rruga Thoma Goxhaj, blloku i pallateve DOLA, Vrapi 3,
Objekti B;
"
Lista e Dokumenteve:
Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

07/05/2012

Numri i ceshtjes: CN-769177-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses se administratorit te shoqerise "HE & SK
11" shpk, date 07.05.2012,per hapje dhe mbyllje adrese dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Rruga Thoma Goxhaj, blloku i pallateve DOLA, Vrapa 3, Objekti B.;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Lagjja
Misto Mame, Rruga Thoma Goxhaj, blloku i pallateve DOLA, Vrapi 3, Objekti B;
"
Lista e Dokumenteve:
4

Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
10/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-968035-12-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 25.12.2012, ne te cilin eshte
vendosur:1-Shkarkimi i administratorit te shoqerise Z. Mariglen Shehu.2- Emerimi i
administratorit te shoqerise Z. Skender Çela.3-Shitja e 100 % te kuotave te shoqerise nga
ortaku i vetem Z. Mariglen Shehu, te Z.Skender Çela.Depozitimi i kontrates se shitjes
Nr.750 Rep. Nr.243 Kol, date 26.12.2012.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Skënder Çela")
Numri i aksioneve "1.000,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "1.000.000,00
eshte larguar ortaku:
("Mariglen Shehu")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Skënder Çela")
Ne daten "25/12/2017
eshte larguar administratori:
("Mariglen Shehu")

Nga data "25/12/2012

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
31/01/2013

Numri i ceshtjes: CN-999135-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 31.01.2013 per mbylljen e adreses
dytesore.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
;
Kashar;
YZBERISH;
Rruga Thoma Goxhaj, blloku i pallateve DOLA, Vrapa 3, Objekti B.;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

16/10/2013

Numri i ceshtjes: CN-212287-10-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kontrates se shitjes date 09.09.2013 Nr.2469 Rep,
Nr.678 Kol ku eshte vendosur: Shitja e 100% te kuotave te kapitalit nga Z.Skender Çela ne
favor te Z.Mariglen Shehu.Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 08.09.2013 ku
eshte vendosur: Shkarkimi i administratorit Z.Skender Çela dhe emerimin e Z.Afrim
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Gjergji.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Mariglen Shehu")
Numri i aksioneve "1.000,00
Perqindja ne kapital "100,00
Kontributi ne para "1.000.000,00
eshte larguar ortaku:
("Skënder Çela")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Afrim Gjergji")
Ne daten "08/09/2018
eshte larguar administratori:
("Skënder Çela")

Nga data "08/09/2013

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
20/06/2014

Numri i ceshtjes: CN-517420-06-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 19.06.2014 ku
eshte vendosur : Shkarkimin e administratorit z.Afrim Gjergji dhe emerimin e
administratorit te ri te shoqerise z.Festim Bregasi.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Festim Bregasi")
"19/06/2014
Ne daten "19/06/2019
eshte larguar administratori:
("Afrim Gjergji")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
22/07/2014

Numri i ceshtjes: CN-565991-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor për vitin 2013.
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Bilanci Kontabël
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Mandati i Pageses
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
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18/11/2014

Numri i ceshtjes: CN-723760-11-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 18.11.2014, në të cilin është
vendosur:Shtimi i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te
ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do
te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje
godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha, punime per
prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile.
Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj.")
u be
("Tregti me
shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te ndryshme, industriale,
makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import - eksport. Per
kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te
bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion,
mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada,
hekurudha, punime per prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te
ndertimeve industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj.
Grumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport
brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve
me ngjyra.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme

16/03/2015

Numri i ceshtjes: CN-935400-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 01.03.2015 ku
eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore. Saktesim i Kodit Ekonomik (NVE).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;
TEPELENE;
Tepelene;
;
TEPELENE;
Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa
nr.31, shkalla nr.1, kati përdhe.;
"
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;
TEPELENE;
Tepelene;
;
TEPELENE;
Lekel, ish Zyrat e Sektorit NB Tepelene, prane Ures se Leklit;
"
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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Dokumenti i autorizimit
23/04/2015

Numri i ceshtjes: CN-023103-04-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

23/06/2015

Numri i ceshtjes: CN-108446-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2011.
Lista e Dokumenteve:
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

23/07/2015

Numri i ceshtjes: CN-166109-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël

16/09/2015

Numri i ceshtjes: CN-283039-09-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 01.09.2015, ku eshte vendosur,
shtimi i objektit te veprimtarise se shoqerise.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te
ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do
te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje
godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha, punime per
prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile.
Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. Grumbullim dhe tregtim i skrapit,
shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe
tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra.")
u be
("Tregti me
shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te ndryshme, industriale,
8

makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import - eksport. Per
kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te
bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion,
mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada,
hekurudha, punime per prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te
ndertimeve industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj.
Grumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport
brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve
me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim sipas liçencave. Auditim mjedisor
dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe
teknologjite me ndikim ne mjedis.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
03/02/2016

Numri i ceshtjes: CN-535349-02-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date: 02.02.2016, ku eshte kerkuar:
Ndryshimi i te dhenave vullnetare.
Telefon ishte
("")
u be
("0695309561")
Telefon 1 ishte
("0683188630")
u be
("")
E-Mail ishte
("")
u be
("info@hesk11.com")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

08/04/2016

Numri i ceshtjes: CN-637405-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitiimi i vendimit, date 01.04.2016 per ndryshim objekti.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te
ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do
te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje
godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha, punime per
prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile.
Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. Grumbullim dhe tregtim i skrapit,
shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe
tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim
sipas liçencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te
gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis.")
u be
("Tregti
9

me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te ndryshme, industriale,
makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import - eksport. Per
kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te
bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion,
mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada,
hekurudha, punime per prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te
ndertimeve industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj.
Grumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport
brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve
me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim sipas liçencave. Auditim mjedisor
dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe
teknologjite me ndikim ne mjedis.Ndertime civile industrial turistike,bujqesore,etj
deri ne nente kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme. Ndertim rrugesh
kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim vepra arti te vogla deri ne gjashte metra.
Ndertim ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te
ndertimit.Ndertime rrugesh e aeroportesh.Ndertime hekurudhore. Ndertime vepra
arti rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime hidroteknike,etjPerpunim
dhe shfrytezim kariere (gurore). Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime
dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e
kompletimi me instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me
asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime.
Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e
hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj.Imp-eksport,
tregti te mallrave te ndryshme etj. Veprimtari te Agjentit Komisioner. Ne fushen e
Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri porta e pontile. Konsulence Juridike, import-eksport mineralesh. Ekspert privat
zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike , plan rregullus te
pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Konsulence
teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne fushatpunime
topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e
informacioneve gjeografike, pasurite e paluajtshme. Vlersim Pasurie per Toke dhe
Ndertesa. Akte Ekspertimi per Gjykate. ")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
25/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-841267-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015
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Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
03/11/2016

Numri i ceshtjes: CN-017532-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 01.11.2016 ku
eshte vendosur : Shkarkimin e administratorit Festim Bregasi dhe emerimin e
administratorit te ri te shoqerise Xhesila Myzyri.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Xhesila Myzyri")
"01/11/2016
Ne daten "01/11/2021
eshte larguar administratori:
("Festim Bregasi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
25/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-394984-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2016
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël

12/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-586346-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 07.12.2017, ku eshte vendosur:
Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Festim Bregasi")
"07/12/2017
Ne daten "07/12/2022
eshte larguar administratori:
("Xhesila Myzyri")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
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19/12/2017

Numri i ceshtjes: CN-591810-12-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.12.2017, ku eshte vendosur:
Administratori i shoqerise z. Festim Bregasi, nuk duhet te kryeje transferta bankare
nepermjet llogarive te shoqerise as per llogari te te treteve dhe as per llogari te tij. Per
kryerjen e transfertave bankare do te autorizohet nga shoqeria nje person i trete.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Festim Bregasi")
,
Competence ishte
("")
u be
("1. Administratori i shoqerise,
Z. Festim Bregasi, nuk duhet te kryeje transferta bankare nepermjet llogarive te
shoqerise as per llogari te te treteve dhe as per llogari te tij. 2. Per kryerjen e transfertave
bankare do te autorizohet nga shoqeria nje person i trete.")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

12/06/2018

Numri i ceshtjes: CN-815709-06-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 11.06.2018 per ndryshimin e
objektit te aktivitetit te shoqerise.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te
ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do
te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje
godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha, punime per
prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile.
Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. Grumbullim dhe tregtim i skrapit,
shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe
tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim
sipas liçencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te
gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis.Ndertime civile industrial
turistike,bujqesore,etj deri ne nente kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme.
Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim vepra arti te vogla deri ne
gjashte metra. Ndertim ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te
ndertimit.Ndertime rrugesh e aeroportesh.Ndertime hekurudhore. Ndertime vepra arti
rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime hidroteknike,etjPerpunim dhe
shfrytezim kariere (gurore). Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me
instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve,
ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike,
shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime
topogjeodezike etj.Imp-eksport, tregti te mallrave te ndryshme etj. Veprimtari te Agjentit
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Komisioner. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji,
shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, import-eksport
mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike ,
plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Konsulence
teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne fushatpunime topogjeodezike,
gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike,
pasurite e paluajtshme. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per
Gjykate. ")
u be
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te
ndertimit, pajisjeve te ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete
dhe per te tretet. Import - eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te
hape njesi tregtimi, sherbimi, do te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas
dhe te huaj. Punime ndertimi si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe
industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada,
rruge, autostrada, hekurudha, punime per prishjen e ndertimeve, etj. Studimi,
projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i
punimeve te ndertimit, etj. Grumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te
skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe tregtim i
baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim sipas
liçencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te
gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis.Ndertime civile
industrial turistike,bujqesore,etj deri ne nente kate dhe kompletim me instalimet e
nevojshme. Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim vepra arti te
vogla deri ne gjashte metra. Ndertim ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim
te materialeve te ndertimit.Ndertime rrugesh e aeroportesh.Ndertime hekurudhore.
Ndertime vepra arti rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime
hidroteknike,etjPerpunim dhe shfrytezim kariere (gurore). Mbikqyrje dhe kolaudim
punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara
betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, turistike, fusha
aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim
ujesjellesash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike
inxhinierike e hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike
etj.Imp-eksport, tregti te mallrave te ndryshme etj. Veprimtari te Agjentit
Komisioner. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji,
shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, import-eksport
mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale
urbanistike , plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete.
Konsulence teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne
fushatpunime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri,
sistemet e informacioneve gjeografike, pasurite e paluajtshme. Vlersim Pasurie per
Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per Gjykate. MBIKQYRJE TË
MIRËMBAJTJES OSE MBIKQYRJE TË ZBATIMIT TË PUNIMEVE TË
NDËRTIMIT. HARTIM PROJEKTI DHE MBIKQYRJE PUNIMESH PËR
RESATAURIMIN E OBJEKTEVE QË JANË MONUMENT KULTURE: NP–1
Punime gërmimi në tokë. NP–2 Ndërtime civile dhe industriale. NP–3 Rikonstruksion
dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP–4 Rrugë autostrada,
ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista
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aeroportuale. NP–5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti. NP–6 a Diga të çdo lloj
madhësie. NP–6 b Diga të vogla (diga me lartësi deri 10 m ose me vëllim uji të
grumbulluar deri 1 milion m3 ose gjatësi kurore dige deri 500 ml). NP-6 c. Tunele
hidroteknike.NP–7 a. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje. NP–7 b. Vepra
naftësjellës-gazsjellës-vajsjellës. NP–8 Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë.
NP–9 Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. NP–10
Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike. NP–11 Ndërtime për
nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe
shpërndarjen e energjisë. NP–12 Punime të inxhinierisë së mjedisit. NS-1 Punime për
prishjen e ndërtimeve. NS-2 Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre.
NS-3 Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse,
transportues).NS-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me
materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike
ndërtuese. NS-5 Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. NS-6 Sinjalistika
rrugore jo ndriçuese. NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8 a. Ndërtime
parafabrikat beton arme. NS-8 b. Struktura metalike NS-8 c. Struktura druri. NS-9
Punime strukturore speciale. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS-11.
Punime mbi shina dhe traversa. NS-12 Impiante teknologjike, termike dhe të
kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS-14
Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS-15 Pastrimi i
ujërave detarë, liqenorë dhe lumorë. NS-16 Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm
dhe pastrimit të tij. NS-17 Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të
mbetjeve urbane. NS-18 Punime topogjeodezike.NS-19 Sistemet kundra zhurmës për
infrastruk-turë. NS-20 Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. NS-21
Impiante të trajtimit të ujërave të zeza. Kat.1 a1- Plane kombëtare sektoriale. a2Plane të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare.b1- Plane sektoriale në nivel
qarku.b2-Plane sektoriale në nivel bashkie.c - Plane të detajuara vendore. Kat.2 a Projektim arkitekturor për objekte banimi-objekteindustriale-objekte turistike.b1Objekte sportive të mbuluara ose pjesërisht të mbuluara.b2- Qëndra
tregëtare,objekte social kulturore,objekte kulti,objekte arsimore. Objekti vazhdon
ne vendimin e dates 11.06.2018, Nr.Prot.108.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit
24/07/2018

Numri i ceshtjes: CN-876163-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin financiar 2017
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Bilanci Kontabël
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-270398-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit vjetor per Vitin 2018
Lista e Dokumenteve:
HESK vendim ortaku bilanc 2018.pdf
02_Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas funksionit
HE & SK 11.xlsx
HE&SK Shenime Shpjeguese 2018.pdf
01_Pasqyra e pozicionit financiar HE &SK 11.xlsx

04/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-517137-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses date 01.06.2020 per ndryshimin e te
dhenave vullnetare.
E-Mail ishte
("info@hesk11.com")
u be
("heskshpk@gmail.com")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

29/06/2020

Numri i ceshtjes: CN-532143-06-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.06.2020, per ndryshim objekti
veprimtarie.
Objekti ishte
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, pajisjeve te
ndryshme, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do
te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si
punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje
godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha, punime per
prishjen e ndertimeve, etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile.
Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. Grumbullim dhe tregtim i skrapit,
shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe
tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim
sipas liçencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te
gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis.Ndertime civile industrial
turistike,bujqesore,etj deri ne nente kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme.
Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim vepra arti te vogla deri ne
gjashte metra. Ndertim ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te
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ndertimit.Ndertime rrugesh e aeroportesh.Ndertime hekurudhore. Ndertime vepra arti
rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime hidroteknike,etjPerpunim dhe
shfrytezim kariere (gurore). Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu,
tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me
instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve,
ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike,
shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime
topogjeodezike etj.Imp-eksport, tregti te mallrave te ndryshme etj. Veprimtari te Agjentit
Komisioner. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji,
shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, import-eksport
mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike ,
plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Konsulence
teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne fushatpunime topogjeodezike,
gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike,
pasurite e paluajtshme. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per
Gjykate. MBIKQYRJE TË MIRËMBAJTJES OSE MBIKQYRJE TË ZBATIMIT TË
PUNIMEVE TË NDËRTIMIT. HARTIM PROJEKTI DHE MBIKQYRJE PUNIMESH PËR
RESATAURIMIN E OBJEKTEVE QË JANË MONUMENT KULTURE: NP–1 Punime
gërmimi në tokë. NP–2 Ndërtime civile dhe industriale. NP–3 Rikonstruksion dhe
mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP–4 Rrugë autostrada, ura,
mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale.
NP–5 Punime nëntokësore, ura e vepra arti. NP–6 a Diga të çdo lloj madhësie. NP–6 b
Diga të vogla (diga me lartësi deri 10 m ose me vëllim uji të grumbulluar deri 1 milion m3
ose gjatësi kurore dige deri 500 ml). NP-6 c. Tunele hidroteknike.NP–7 a. Ujësjellës,
kanalizime, vepra kullimi e vaditje. NP–7 b. Vepra naftësjellës-gazsjellës-vajsjellës. NP–8
Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. NP–9 Punime dhe mbrojtje lumore sistemime
hidraulike dhe bonifikime. NP–10 Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë
elektrike. NP–11 Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit
të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. NP–12 Punime të inxhinierisë së
mjedisit. NS-1 Punime për prishjen e ndërtimeve. NS-2 Impiante hidro-termosanitare dhe
mirëmbajtja e tyre. NS-3 Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse,
transportues).NS-4 Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me
materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
NS-5 Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. NS-6 Sinjalistika rrugore jo ndriçuese.
NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8 a. Ndërtime parafabrikat beton arme. NS-8 b.
Struktura metalike NS-8 c. Struktura druri. NS-9 Punime strukturore speciale. NS-10
Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS-11. Punime mbi shina dhe traversa. NS-12 Impiante
teknologjike, termike dhe të kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe
telekomunikacioni. NS-14 Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.
NS-15 Pastrimi i ujërave detarë, liqenorë dhe lumorë. NS-16 Ndërtimi i impianteve të ujit
të pijshëm dhe pastrimit të tij. NS-17 Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të
mbetjeve urbane. NS-18 Punime topogjeodezike.NS-19 Sistemet kundra zhurmës për
infrastruk-turë. NS-20 Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. NS-21
Impiante të trajtimit të ujërave të zeza. Kat.1 a1- Plane kombëtare sektoriale. a2-Plane
të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare.b1- Plane sektoriale në nivel qarku.b2-Plane
sektoriale në nivel bashkie.c - Plane të detajuara vendore. Kat.2 a - Projektim
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arkitekturor për objekte banimi-objekteindustriale-objekte turistike.b1- Objekte sportive të
mbuluara ose pjesërisht të mbuluara.b2- Qëndra tregëtare,objekte social
kulturore,objekte kulti,objekte arsimore. Objekti vazhdon ne vendimin e dates 11.06.2018,
Nr.Prot.108.")
u be
("Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te
ndertimit, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet.
Import - eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi
tregtimi, sherbimi, do te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te
huaj. Punime ndertimi si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale,
rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge,
autostrada, hekurudha etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale,
civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. rumbullim dhe tregtim i
skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit.
Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim
Konstruksionesh. Ndertim sipas licencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne
vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me
ndikim ne mjedis. Ndertime turistike,bujqesore,etj deri ne nente kate dhe kompletim
me instalimet e nevojshme. Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim
ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime
rrugesh e aeroportesh. Ndertime vepra arti rrugor dhe hekurudhor. Ndertime
detare.Ndertime hidroteknike,etjPerpunim dhe shfrytezim kariere (gurore). Punime
dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e
kompletimi me instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me
asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime.
Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e
hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Veprimtari te
Agjentit Komisioner. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike,
marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, importeksport mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale
urbanistike, plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete.
Konsulence teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne
fushatpunime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri,
sistemet e informacioneve gjeografike. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte
Ekspertimi per Gjykate. MBIKQYRJE TE MIREMBAJTJES OSE MBIKQYRJE
TE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT. HARTIM PROJEKT1 DHE
MBIKQYRJE PUNIMESH PER RESATAURIMIN E OBJEKTEVE QE JANE
MONUMENT KULTURE: NP- I Punime germimi ne toke. NP-2Ndertime civile dhe
industriale. NP~3Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,
veshje fasada. NP^4Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji,
metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. NP-5Punime nentokesore, ura e
vepra arti. NP-6a Diga tecdo lloj madhesie. NP-6b Diga te vogla (diga me lartesi deri
10 m ose me vellim uji te grumbulluar deri 1 milion m3 ose gjatesi kurore dige deri
500 ml). NP-6c Tunele hidroteknike. NP-7a Ujesjelles, kanalizime, vepra kullimi e
vaditje. NP-7b Vepra naftesjelles-gazsjelles-vajsjelles. NP-8Ndertime detare dhe
punime thellimi ne uje. NP-9Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe
bonifikime. NP-lONdertimi i impianteve per prodhimin e energjise" elektrike. NP- II
Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e tensionit te larte e te
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mesem dhe shperndarjen e energjise. NP-12 Punime te inxhinierise se mjedisit. NS-1
Punime per prishjen e ndertimeve. NS-2Impiante hidro-termosanitare dhe
mirembajtja e tyre. NS-3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle,
levizese, transportues). NS-4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to,
rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres
teknike ndertuese. NS-5 Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. NS-6
Sinjalistika rrugore jo ndricuese. NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8a
Ndertime parafabrikat beton arme. NS-8b Struktura metalike NS-8c Struktura
druri. NS-9 Punime strukturore speciale. NS-l0 Shtresa dhe mbistruktura speciale.
NS-11 Punime mbi shina dhe traversa. NS-12 Impiante teknologjike, termike dhe te
kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS-14
Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS-15Pastrimi i
ujerave detare, liqenore dhe lumore. NS-16 Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem
dhe pastrimit te tij. NS- 17 Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te
mbetjeve urbane. NS-18 Punime topogjeodezike. NS-19 Sistemet kundra zhurmes per
infrastruk-ture". NS-20 Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. NS-21
Impiante te trajtimit te ujerave te zeza. Kat.l al Plane kombetare sektoriale. a2 Plane
te detajuara per zona te rendesise kombetare. bl Plane sektoriale ne nivel qarku. b2
Plane sektoriale ne nivel bashkie. cPlane te detajuara vendore. Kat. 2a Projektim
arkitekturor per objekte banimiobjekteindustriale-objekte turistike. bl Objekte
sportive te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara. b2 Qendra tregetare, objekte social
kulturore, objekte kulti, objekte arsimore. Punime per gjelberim, mbareshtim pyjesh,
kryerjen e sherbimit per sperkatjen me herbicide kunder semundjeve te ndryshme,
mbrojtjen e druve frutor nga parazitet dhe mbrojtja e bimesise me metoda biologjike
Objekti vazhdon ne vendimin e dates 26.06.2020, Nr.Prot.94.")
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
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23/07/2020
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Lista e Dokumenteve:
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HE&SK Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
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